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Uw brief d.d. 1 juli 2021 omtrent verder uitstel van de beslissing op de klacht d.d. 29 maart 2021

Geachte College,
geachte mevrouw Levaux-Rouschop

Uw brief d.d. 1juli 2021 ontving ik op 5 julijl. in goede orde. U geeft daarin aan dat het — na een
eerdere verdaging van vier weken — ook nu niet mogelijk is te beslissen op de klacht van 29 maart
2021 en stelt daarom de termijn voor het nemen van een beslissing met toepassing van artikel 9:11
lid 3 Awb opnieuw uit voor de duur van vier weken, te weten tot 4 augustus 2021. U schrijft ervan
uit te gaan dat wij met dat uitstel kunnen instenmien, behoudens tegenbericht binnen een week na
verzending.

Het zal u bekend zijn dat het gebruik van deze zogenaamde ‘antwoordkaartmethode’ niet is toegestaan
zonder een specifieke wettelijke basis. Vgl. artikel 7:3 lid 1 onder d Awb. Daarbij is het niet erg
elegant dat ii mij een reactie termijn van één week (in feite: twee dagen) gunt om te reageren, terwijl
uw provincie zelf weken tot maanden doet over de afhandeling van mijn correspondentie. Een
sluitende verklaring daarvoor heb ik overigens nog niet ontvangen, ook niet in uw brief van 1juli.

Om de zaak niet op het spits te drijven, stem ik in met een laatste uitstel van een week, te weten tot
14juli 2021. Daarna acht ik mij Vrij de Nationale Ombudsman te informeren over de gang van zaken.

Hoogachtend,

GN.J. Kortmann
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